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 ספר "ברכי נפשי" של הרב זילברשטיין על בראשת מד:טו( 1
 לבסוף נתגלה שלא עישרו את אחד המאכלים 

לגיסי מרן הגר"ח קניבסקי, שסיפר על דודו מרן החזון איש זצ"ל שכאשר שלח  ,מאידך, מובא ב'טעמא דקרא'
שלא יקראו לו זו"א הח, אמר הצליחו לאתר את האיש לאהשליחים לקרוא לאדם אחד, פעם ופעמיים ושלוש, ו

שפעם הכינו לו עוד, וכן מסופר שם  הוא אינו צריך לבוא אליו.האדם היותר, משום שראה בכך אות משמים ש
ארוחת צהריים, ולפני שהתחיל לאכול נכנסו אנשים והפריעו לו לאכול. לכשיצאו, לקחה הרבנית את המאכלים 

ואז  אנשים ומפריעים לו לאכול. וכך בפעם השלישית. וחיממתם שוב, והגישה למרן זצ"ל, אבל הנה שוב נכנסים
סירב החזון איש לאכול מן המאכל ההוא, ואמר שמן הסתם יש כאן משהו שהיה אסור לאכול... בדקו ומצאו שאכן 

מוכח לכאורה שהחזון איש לא ראה בכך  התערב בין המאכלים שבצלחת...זה אחד שלא עישרוהו, ופריט היה 
 איסור ניחוש.

 
 הדרין יא.סנ( 2

 .מישראל הקודש רוח נסתלקה ומלאכי זכריה חגי האחרונים נביאים משמתו: רבנן תנו
 
 דברים ה:יט ( 3

ָבִרים ָהֵאֶלה ִדֶבר  ָהֲעָרֶפל  ד'ֶאת ַהדְּ ֶכם ָבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ֶהָעָנן וְּ ַהלְּ לֹא ָיָסףֶאל ָכל קְּ ֵני ֻלֹחת  קֹול ָגדֹול וְּ ֵבם ַעל ׁשְּ ּתְּ ַוִיכְּ
ֵנם ֵאָלי:אֲ   ָבִנים ַוִיּתְּ
 
 פירוש רש"י על דברים ה:יט( 4

 כי קולו חזק וקיים לעולם. ...מתרגמינן ולא פסק  - ולא יסף
 
 ב:משנה אבות ו( 5

אמר רבי יהושע בן לוי. בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת. אוי להם לבריות מעלבונה של 
 ה. נקרא נזוף.תורה. שכל מי שאינו עוסק בתור

 
 ברכה לפני קריאת התורה( 6

ָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ָברּוְך ַאָּתה  ד'ָברּוְך ַאָּתה   . נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:ד'ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶׁשר ָבַחר ָבנּו ִמָכל ָהַעִמים. וְּ

תפשט למרחק הרבה או מסוף העולם אם נפרש מלת גדול על הכמות, לומר שתהיה הקול חזק עד שת-  קול גדול
ועד סופו, לא ידענו התועלת היוצא לנו מזה, לכן נ"ל שבזה יודיענו יקר ערך דברי התורה בכלל ועשרת הדברים 
בפרט, כי התורה נכתבה בלשון צח ובשפה ברורה, יבינום כל אחד כפי דרכו, החכם כפי חכמתו, המשכיל כפי שכלו, 

קטנים כולם יקחו חלקם ומנה לטוב להם, כי היא כמראה מלוטשת ובהירה יראה בה והנבון כפי תבונתו, הנשים וה
כל אחד צורתו, כי היא ענין אלקי, וכוונת המחוקק העליון ית' היתה להיטיב לכל המון הרב, גדולים וקטנים כי 

 ...כולם אהובים אליו כי הם מעשי ידי
 
 פירוש כתב וקבלה דברים ה:יט( 7

מלת גדול על הכמות, לומר שתהיה הקול חזק עד שתתפשט למרחק הרבה או מסוף העולם אם נפרש -  קול גדול
ועד סופו, לא ידענו התועלת היוצא לנו מזה, לכן נ"ל שבזה יודיענו יקר ערך דברי התורה בכלל ועשרת הדברים 

המשכיל כפי שכלו, בפרט, כי התורה נכתבה בלשון צח ובשפה ברורה, יבינום כל אחד כפי דרכו, החכם כפי חכמתו, 
והנבון כפי תבונתו, הנשים והקטנים כולם יקחו חלקם ומנה לטוב להם, כי היא כמראה מלוטשת ובהירה יראה בה 
כל אחד צורתו, כי היא ענין אלקי, וכוונת המחוקק העליון ית' היתה להיטיב לכל המון הרב, גדולים וקטנים כי 

 .כולם אהובים אליו כי הם מעשי ידיו
 
 



 קרא א:א ורש"י שםוי( 8
ָרא ֶאל ַדֵבר -ַוִיקְּ  ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר: ד'ֹמֶׁשה ַויְּ

 שומעין לא ישראל וכל, לאזניו ומגיע הולך הקול  -משה אל ויקרא
 
 מדרש רבה שמות פרשה כט סימן א( 9
ל אלוהות הרבה יש א אנכי ה׳ אלקיך, הה״ד )דברים ד( "השמע עם קול אלקים", המינין שאלו את ר׳ שמלאי א״ 

בעולם אמר להם למה אמרו לו שהרי כתיב השמע עם קול אלהים, אמר להם שמא כתוב מדברים אלא מדבר, 
אמרו לו תלמידיו רבי לאלו דחית בקנה רצוץ לנו מה אתה משיב, חזר ר׳ לוי ופירשה אמר להם השמע עם קול 

אלא קול ה׳ בכח, בכח של כל אחד ואחד, , לעמוד אלקים, כיצד אילו היה כתוב קול ה׳ בכחו לא היה העולם יכול
אמר הקב״ה לישראל לא בשביל ששמעתם קולות הרבה  ,הבחורים לפי כחן והזקנים לפי כחן והקטנים לפי כחן

תהיו סבורין שמא אלוהות הרבה יש בשמים אלא תהיו יודעים שאני הוא ה׳ אלקיך, שנא׳ )שם דברים ה( אנכי ה׳ 
 .אלהיך

 
 נא יב:כהפסיקתא דרב כה

אלף בני אדם מביטין  מכל מקום פנים ד"א "אנכי ד' אלקיך" )שם( א"ר לוי נראה להם הקב"ה כאיקונין הזו שיש לה
אנכי ד' אלהיכם  בה והיא מבטת בכולם כך הקב"ה כשהיה מדבר כל אחד ואחד מישראל היה אומ' עמי הדבר מדבר

ולפי כוחן של כל אחד ואחד היה הדיבר מדבר  ' חנינאאין כתיב כאן אלא "אנכי ד' אלקיך" )שם(. א"ר יוסי בר
ואל תתמה על הדבר הזה שהיה המן יורד לישראל כל אחד ואחד היה טועמו לפי כוחו התינוקות לפי כוחן  עמו

והבחורים לפי כוחן הזקנים לפי כוחן התינוקות לפי כוחן כשם שהתינוק הזה היונק בשדי אמו כך היה טועמו שנא' 
טעם לשד השמן" )במדבר יא ח( והבחורים לפי כוחן שנ' "ולחמי אשר נתתי לך לחם ושמן ודבש "והיה טעמו כ

האכלתיך" )יחזקאל טז יט( והזקנים לפי כוחן שנ' "וטעמו כצפיחית בדבש" )שמות טז לא( ומה אם המן כל אחד 
כח" )תהלים כט ד( קול ד' ואחד לפי כוחן היה טועם לפיו בדיבר כל אחד ואחד שומע לפי כוחן אמר דוד "קול ד' ב

בכוחו אין כתיב אלא קול ד' בכח של כל אחד ואחד א' להם הקב"ה לא מפני שאתם שומעין קולות הרבה אלא היו 
 ...יודעים שאני הוא "אנכי ד' אלקיך" )שמות כ:ב(

 
 כב-בראשית כד:יב( 10

ָרָהם ֲאֹדִני יֱאֹלֵק  ד' ַויֹאַמר יב   ֵרה ַאבְּ פָ  ָנא-ַהקְּ ה ַהיֹום ַנילְּ ָרָהם ֲאֹדִני ִעם ֶחֶסד-ַוֲעֹשֵ  ַהָמִים ֵעין-ַעל ִנָצב ָאֹנִכי ִהֵנה   יג: ַאבְּ
נֹות ֵׁשי ּובְּ ֹאת ָהִעיר ַאנְּ ֹאב ֹיצְּ ָהָיה ַהַנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִטיָמִים ִלׁשְּ ַגם-: יד   וְּ ֵתה וְּ ָרה ׁשְּ ָאמְּ ֶּתה וְּ ֶאׁשְּ ַמֶליָך -ָנא ַכֵדְך וְּ גְּ

ָחק ּוָבּה ֵאַדע ִכיַא  ִיצְּ ָך לְּ דְּ ַעבְּ ָּת לְּ ֶקה ֹאָתּה ֹהַכחְּ יָת ֶחֶסד ִעם-ׁשְּ ִהי-ָעֹשִ ָקה -ֲאֹדִני: טו   ַויְּ ִהֵנה ִרבְּ ַדֵבר וְּ הּוא ֶטֶרם ִכָלה לְּ
תּוֵאל ֶבן ָדה ִלבְּ ַכָדּה ַעל-ֹיֵצאת ֲאֶׁשר יֻלְּ ָרָהם וְּ ָכה ֵאֶׁשת ָנחֹור ֲאִחי ַאבְּ ָמּה: טז -ִמלְּ תּוָלה   ִׁשכְּ ֹאד בְּ ֶאה מְּ ַהַנֲעָר ֹטַבת ַמרְּ וְּ

ִמיִאינִ  ָראָתּה ַויֹאֶמר ַהגְּ ַמֵלא ַכָדּה ַוָּתַעל: יז   ַוָיָרץ ָהֶעֶבד ִלקְּ ָנה ַוּתְּ ָדָעּה ַוֵּתֶרד ָהַעיְּ ִאיׁש לֹא יְּ ַעטוְּ ַמִים ִמַכֵדְך: יח   -י ָנא מְּ
ַמֵהר ַוֹּתֶרד ַכדָ  ֵתה ֲאֹדִני ַוּתְּ ָאב ַעד ִאם-ּה ַעלַוּתֹאֶמר ׁשְּ ַמֶליָך ֶאׁשְּ ֹקתֹו ַוּתֹאֶמר ַגם ִלגְּ ַהׁשְּ ַכל לְּ ֵקהּו: יט   ַוּתְּ ִכלּו -ָיָדּה ַוַּתׁשְּ

ַער ַכָדּה ֶאל ַמֵהר ַוּתְּ ֹּתת: כ   ַוּתְּ ָכל-ַהֹשֶקת ַוָּתָרץ עֹוד ֶאל-ִלׁשְּ ַאב לְּ ֹאב ַוִּתׁשְּ ֵאר ִלׁשְּ ָּת -ַהבְּ ָהִאיׁש ִמׁשְּ ַמָליו: כא   וְּ ֵאה ָלּה גְּ
ִליַח ַמֲחִריׁש  כֹו ִאם ד'ָלַדַעת ַהִהצְּ ֵני לֹא-ַדרְּ ָקלֹו ּוׁשְּ ּתֹות ַוִיַקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶבַקע ִמׁשְּ ַמִלים ִלׁשְּ ִהי ַכֲאֶׁשר ִכלּו ַהגְּ : כב   ַויְּ

ִמיִדים ַעל ָקָלם:-צְּ ָרה ָזָהב ִמׁשְּ  ָיֶדיָה ֲעֹשָ
 

  יד-ואל א' יד:דשמ( 11
רֹות ֲאֶׁשר ִבֵקׁש יֹוָנָתן ַלֲעֹבר ַעלּוֵבין הַ  ד  בְּ ִּתים ֵׁשן-ַמעְּ ִלׁשְּ ֵׁשן-ַמַצב פְּ ֵׁשם ָהֶאָחד -ַהֶסַלע ֵמָהֵעֶבר ִמֶזה וְּ ַהֶסַלע ֵמָהֵעֶבר ִמֶזה וְּ

ָהֶאָחד ִמֶנֶגב מּול ָמֹש וְּ ֵׁשם ָהֶאָחד ֶסֶנה: ה   ַהֵשן ָהֶאָחד ָמצּוק ִמָצפֹון מּול ִמכְּ הֹוָנָתן ֶאל בֹוֵצץ וְּ ַהַנַער -ָגַבע:       ו   ַויֹאֶמר יְּ
ָרה ֶאל בְּ ַנעְּ ָכה וְּ א ֵכָליו לְּ הָֹוה ָלנּו ִכי ֵאין לַ -| ֹנֹשֵ ה יְּ ָעט: ז    ד'ַמַצב ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶלה אּוַלי ַיֲעֹשֶ ַרב אֹו ִבמְּ הֹוִׁשיַע בְּ צֹור לְּ ַמעְּ

ה ָכל א ֵכָליו ֲעֹשֵ ִרים ֶאלֲאֶׁשר -ַויֹאֶמר לֹו ֹנֹשֵ נּו ֹעבְּ הֹוָנָתן ִהֵנה ֲאַנחְּ ָבֶבָך:       ח   ַויֹאֶמר יְּ ָך ִכלְּ ִני ִעמְּ ֵטה ָלְך ִהנְּ ָבֶבָך נְּ -ִבלְּ
ִלינּו ֲאֵליֶהם: ט   ִאם ִנגְּ רּו ֵאֵלינּו ֹדמּו ַעד-ָהֲאָנִׁשים וְּ לֹא ַנֲעֶלה ֲאֵליהֶ -ֹכה יֹאמְּ ֵּתינּו וְּ נּו ַתחְּ ָעַמדְּ ִאםַהִגיֵענּו ֲאֵליֶכם וְּ -ם: י   וְּ

ָעִלינּו ִכי רּו ֲעלּו ָעֵלינּו וְּ ָתָנם -ֹכה יֹאמְּ ָיֵדנּו  ד'נְּ ֶזהבְּ ֵניֶהם ֶאלָלנּו ָהאֹות-וְּ ִּתים -: יא   ַוִיָגלּו ׁשְּ ִלׁשְּ רּו פְּ ִּתים ַויֹאמְּ ִלׁשְּ ַמַצב פְּ
ִאים ִמן ִרים ֹיצְּ אּו-ִהֵנה ִעבְּ ַחבְּ ֵׁשי ַהַמָצָבה ֶאתָׁשם: יב   ַוַיֲענ-ַהֹחִרים ֲאֶׁשר ִהתְּ ֶאת-ּו ַאנְּ א ֵכָליו -יֹוָנָתן | וְּ רּו ֲעלּו ֹנֹשֵ ַויֹאמְּ

ֶכם ָדָבר ַויֹאֶמר יֹוָנָתן ֶאל ֵאֵלינּו נֹוִדיָעה ֶאתְּ א ֵכָליו ֲעֵלה ַאֲחַרי ִכי-וְּ ָתָנם -ֹנֹשֵ ָרֵאל: יג   ַוַיַעל יֹוָנָתן ַעל ד'נְּ ַיד ִיֹשְּ ַעל-בְּ -ָיָדיו וְּ
א ֹנֹשֵ ָליו וְּ ִהי ַהַמָכה ָהִראֹׁשָנה ֲאֶׁשר ִה  ַרגְּ מֹוֵתת ַאֲחָריו: יד   ַוּתְּ א ֵכָליו מְּ ֹנֹשֵ ֵני יֹוָנָתן וְּ לּו ִלפְּ א ֵכָליו ַאֲחָריו ַוִיפְּ ֹנֹשֵ ָכה יֹוָנָתן וְּ

ֶדה: ַבֲחִצי ַמֲעָנה ֶצֶמד ֹשָ ִרים ִאיׁש כְּ ֶעֹשְּ  ֵכָליו כְּ
 

 מד:טוספר "ברכי נפשי" של הרב זילברשטיין על בראשת ( 12
 הדיו נשפך על תשובת החתם סופר

, לפי גירסתו של הגר"ח קניבסקי. המעשה מסופר כאן גדול הדור המהר"ם בנטאצל נספר כאן על מעשה שהיה ...
. רבי מרדכי בענט היה רבה של עיר ואם בישראל, היא העיר ניקלשבורג. מאביו מרן הסטייפלער זצ"ל עֹוששמָ 

בעיירה אחת, שהיתה רחוקה מאוד מעירו. הדבר היה ביום שישי, ובני אותה הגאון ההוא נפטר באופן פתאומי 
העיירה טמנו את מהר"מ בענט בבית העלמין המקומי.כשהגיעה השמועה המרה לבני העיר ניקלשבורג, הצטערו 



וכאבו בכפליים. לא זו בלבד שאיבדו את רבם הנערץ, אלא שבשל המרחק הרב לא יוכלו עתה להתפלל על קברו. 
באו אל החתם סופר וביקשו שיורה להעביר את הנפטר לבית העלמין בעירם, בה כיהן כהמרא דאתרא במשך  הם

שנים רבות.בשל דחיפות הנושא, ישב החת"ס עד שעות הלילה המאוחרות וערך את תשובתו לבני העיר ניקלשבורג, 
רג. על המשך הסיפור יש כמה ובה הצדיק את תביעתם, וכתב שיש להוציא את הגאון מקברו ולקוברו בניקלשבו

גירסאות, וגיסי הגר"ח אמר שהגירסה המקובלת במשפחתם מדורי דורות היא שברגע שעמד החתם סופר לשגר 
על האגרת, ומחקה את הכתב...ראה החתם סופר בכך אות  -הדיו שהיתה על שלחנו -את האיגרת, נשפכה כוסית

 אצלו. משמים שלא צריך לשלוח את האגרת, ועיכב את התשובה
חודשים התגלה המהר"מ בענט בחלומו של החת"ס, וסיפר לו שקיברו ניכרה בעיירה הקטנה ההיא ליד  3כעבור 

, וביטל את השידוך, ולנערה נערה זולפני שנים רבות היה מאורס למשום שנערה פלונית, וגילגלו לו זאת מן השמים 
טר במקום זה וייטמן לידה.אבל, המשיך המהר"מ לגלו מן השמים שייפיהיתה קפידה עליו, וכדי לכפר על כך ג

חודשים, וכעבור הזמן הזה אפשר כבר להוציאני מקברי ולהעבירני  3-לבחלומו של החת"ס, כל זה נגזר עליי רק 
לעירי ניקלשבורג, וביקש שכך יעשו.שיגר החתם סופר עתה את התשובה, ובה הדגיש שהדברים נכתבו לפני כמה 

על השלחן, ולא  , והורה להעביר את הנפטר.עכ"פ רואים שהחת"ס התייחס לשפיכת הדיוחודשים והתעכבו עד עתה
  ראה בכך איסור ניחוש, ואם כן לכאורה גם בספל הקפה אין איסור ניחוש.

 
 ופירוש רש"י יט:כוויקרא ( 13
לּו לֹא ַנֲחׁשּו לֹא ַהָדם-ַעל תֹאכְּ לֹא תְּ עֹוֵננּו וְּ  :תְּ

 פלה מפיו, צבי הפסיקו בדרך:נ פתו, ובעופות בחולדה יןהמנחש אלו כגון -- תנחשו לא
 

 ופירוש רש"י ב-דברים יח:י (14
נֹו-לֹא ָך ַמֲעִביר בְּ עֹו-ִיָמֵצא בְּ ָסִמים מְּ ַכֵשף:ּוִבּתֹו ָבֵאׁש ֹקֵסם קְּ ַנֵחׁש ּומְּ ֹענִ  ֵנן ּומְּ ִידְּ ֹׁשֵאל אֹוב וְּ ֹחֵבר ָחֶבר וְּ ֹדֵרׁש ֶאלוְּ -י וְּ

ַלל ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאֶלה -ָכל ד' תֹוֲעַבת-ִכיַהֵמִתים:  ה ֵאֶלה ּוִבגְּ  יָך מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָפֶניָך:ֶק ֱאֹל ד'ֹעֹשֵ
 (:שם סנהדרין) מידו נפל מקלו, בדרך הפסיקו צבי, מפיו נפלה פתו  - מנחש

 
 סנהדרין סה: ורש"י שם( 15

. וחכמים אומרים: זה האוחז את העינים. המעביר שבעה מיני זכור על העין זה: אומר שמעון רבי, מעונן: רבנן תנו
רבי עקיבא אומר: זה המחשב עתים ושעות, ואומר: היום יפה לצאת, למחר יפה ליקח, לימודי ערבי שביעיות 

 לו קורא בנו. מידו נפלה מקלו מפיו נפלה פתו האומר זה מנחש: רבנן תנו חיטין יפות, עיקורי קטניות מהיות רעות.
 ולא תנחשו לא( י״ט ויקרא: )רבנן תנו ...משמאלו ושועל מימינו נחש, בדרך הפסיקו צבי ,לו קורא עורב. מאחריו

 .ובדגים בעופות בחולדה המנחשים אלו כגון תעוננו
 צריך לדאג היום מהיזק: - פתו נפלה מפיו

 סימן רע הוא לו: - נחש בא מימינו או שועל משמאלו

 .ברד בשום כשמתחילין או לדרך כשיוצאין - המנחשין
 

  טמספר החינוך, מצוה ר( 16
 שלא לנחש:

, ולעם קדוש אמיתי אשר בחר האל לא יאות להם שגעון וסכלות גמורהמשרשי המצוה, לפי שענינים אלה הם דברי 
שהם סבה להדיח האדם מאמונת השם ומתורתו הקדושה, ולבוא מתוכם לכפירה גמורה, שישעו בדברי שקר. ועוד 

, לא בהשגחה מאת בוראו, ונמצא יוצא בכך מכל עקרי ל אשר יקרהו שהוא דבר מקרישיחשוב כל טובתו ורעתו וכ
כי כל הרעות והטוב מפי עליון הדת. על כן, כי חפץ השם בטובתנו, ציונו להסיר מלבנו מחשבה זו ולקבוע בלבבינו 

כי לא "ג[ כ:כג , וכמו שכתוב ]במדברהנחשים לא מעלין ולא מורידיןלפי מעשה האדם אם טוב ואם רע, ו תצאנה
 "נחש ביעקב ולא קסם בישראל

 
 פירוש רמב"ן על דברים יח:י( 17

( , י טז משלי) פיו ימעל לא במשפט מלך שפתי על קסם מלשון, בכלל בעתידות מחשבה והיא, קסמים קוסם והזכיר
לך כפעם בפעם עם בן בעור הקוסם, והיה מנחש כמו שאמר בו )במדבר כד א( ולא הבל( כב יג יהושע) שאמר כמו

 לקראת נחשים, וכתיב )ש״א כח ח( קסמי נא לי באוב:
ומנחש הוא המביט בעופות בכנפיהם או בצפצוף, כענין שכתוב )קהלת י כ(  מעונן והוא היודע בעננים, והזכיר בפרט,

קיט ס(  כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר. והוא לשון נגזר מלשון חשתי ולא התמהמהתי )תהלים
, כלומר נחיש ונקדים לדעת. ואמר הכתוב כי תועבת ה׳ כל שכל מה שימהר להודיע בעתיד קודם היותו יקרא נחש, 

עושה אלה, ולא אמר ״עושה כל אלה״, כי הכתוב ידבר על רובם, כי המעונן והמנחש אינה תועבה ולא הוריש 
 עסקין בחכמות רבות כאלה לדעתם:הכנענים בעבורם, כי כל בני אדם יתאוו לדעת עתידות למו ומת

 



 ופירוש רש"י חולין צה:( 18
 לא ורב, הואי הרשות סעודת: אלא נחִש  אינו שאול בן וכיונתן אברהם עבד כאליעזר שאינו נחש כל: רב והאמר
 בן שמעון רבי, תניא ..יוחנן בדיק בינוקא. רבי, בספרא בדיק ושמואל, במברא בדיק רב. הרשות מסעודת מתהני

 .סימן יש נחש שאין פי על אף, ואשה תינוק בית: אומר זראלע

 שאול־ בן וכיונתן. בה אדבר לא לאו ואם בה אדבר תשקני שאם אברהם עבד כאליעזר ממש עליו סומך - שאינו נחש כל

 (.י״ד א׳ שמואל) ועלינו עלו אלינו יאמרו אם
 

 תוספות על חולין צה: (19
 עד הצמידים לה נתן שלא סבר תנא דההוא וי״ל ... ניחש היאך אליעזר תאמר ואם -- םאברה עבד כאליעזר

 ...שהגידה לו בת מי היא 
 וא״ת היאך ניחש ויש לומר דלזרז את נערו אמר כן ובלאו הכי נמי היה עולה:  - וכיונתן בן שאול

 
 רמב"ם, הלכות עבודה זרה יא:ד( 20

 מקלי נפל או מפי פתי ונפלה הואיל שאומרים אלו כגון נחשה הוא כיצד, תנחשו לא שנאמר כעכו״ם מנחשין אין
נעשים, הואיל ועבר שועל מימיני איני יוצא מפתח ביתי  חפציי אין אלך שאם היום פלוני למקום הולך איני מידי

ת דבר היום שאם אצא יפגעני אדם רמאי, וכן אלו ששומעים צפצוף העוף ואומרים יהיה כך ולא יהיה כך, טוב לעשו
וכן המשים סימנים לעצמו אם יארע לי כך וכך אעשה דבר פלוני ואם לא יארע לי לא   ...ני ורע לעשות דבר פלוניפלו

, כאליעזר עבד אברהם, וכן כל כיוצא בדברים האלו הכל אסור וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו אעשה
כו׳. א״א זה שבוש גדול שהרי דבר זה מותר לוקה. השגת הראב״ד וכן המשים לעצמו סימנים אם יארע לו כך וכך ו

ומותר הוא ואולי הטעהו הלשון שראה כל נחש שאינו כאליעזר ויונתן אינו נחש והוא סבר שלענין איסור נאמר ולא 
היא אלא ה״ק אינו ראוי לסמוך ואיך חשב על צדיקים כמותם עבירה זו ואי הוו אינהו הוו מפקי פולסי דנורא 

 לאפיה.
 

 רמב"ם, הלכות עבודה זרה יא:ד על אב״דהשגת הר( 21
׳. א״א זה שבוש גדול שהרי דבר זה מותר ומותר הוא ואולי וכן המשים לעצמו סימנים אם יארע לו כך וכך וכו 

הטעהו הלשון שראה כל נחש שאינו כאליעזר ויונתן אינו נחש והוא סבר שלענין איסור נאמר ולא היא אלא ה״ק 
 חשב על צדיקים כמותם עבירה זו ואי הוו אינהו הוו מפקי פולסי דנורא לאפיה.אינו ראוי לסמוך ואיך 

 
 פירוש רד"ק על שמואל א' יד:ט( 22

המתינו וז"ש יהונתן לאות ולסימן אמר כמ"ש וזה לנו האות כי אם יאמרו עלו עלינו פיהם  - דמו עד הגיענו
אסור לא היה הקב"ה עוזרו בהליכה ההיא אבל  הכשילם כי אנחנו נעלה והם ירדו וזה אינו נחש האסור ואם היה

הוא וכיוצא בו הוא קול דברי' ישמע אדם ויחזק לבו כי הם סי' ואות על המעשה ואל יטעה אותך מה שנמצא בדברי 
חז"ל אמר רב כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול אינו נחש כי אינו אומר שיהיה אותו נחש אסור 

ולדה ובעופות אינו כנחש אליעזר וכיונתן והוא היה אסור כמ"ש חבים כי הנה אלו המנחשים בכמו שפירשוהו ר
רז"ל לא תנחשו אלו המנחשים בחולדה ובעופות ובכוכבים והאומר פתו נפלה מפיו מקלו נפל מידו צבי הפסיקו 

וא הנה אלו הדברים עורב קורא לו שועל מימינו ונחש משמאלו אל תתחיל בי שחרית הוא ר"ח הוא מוצאי שבת ה
וכיוצא בהן שנהגו בהן בעלי הדיעות הרעות וקבעום חק ומנהג עליהם וחושבים כי הם המטיבים והמריעים זה הוא 
שאסרה התורה אבל אם ירצה אדם לעשות מעשה ויעשה דבר א' לאות וסי' למעשה ההוא כדי לחזק לבו ולעורר 

ע בדבר הזה אליעזר ויהונתן לא היה עונה אותן הב"ה כהוגן לבו לדבר ההוא זה הדבר מותר כי אילו היו עושים ר
 ...ומסייע את מעשיהם ועוזרם 

 
  רמב"ם, הלכות עבודה זרה יא:ה( 23
 שקניתיה מעת היתה מבורכת שקניתי זו ובהמה שנשאתי זו אשה, עלי היתה טוב סימן שבניתי זו דירה שאמר מי

אם אמר לו פסוק מן הברכות ישמח ויאמר זה סימן טוב כל אלו  וק אי זה פסוק אתה לומדלתינ השואל וכן, עשרתי
וכיוצא בהן מותר הואיל ולא כיון מעשיו ולא נמנע מלעשות אלא עשה זה סימן לעצמו לדבר שכבר היה הרי זה 

 מותר. 
 

 כסף משנה על רמב"ם, הלכות עבודה זרה יא:ד (24
כך נ"ל בתירוצן של דברים שהנחש שאסרה תורה ו "מ הדבר צריך תירוץ שא"א שהצדיקים הללו יהיו מנחשיםמ

הוא התולה את מעשיו בסימן שאין הסברא נותנת שיהא גורם תועלת לדבר או נזק כגון פתו נפלה לו מידו או צבי 
הפסיק לו בדרך שאלו וכיוצא בהן הם מדרכי האמורי אבל הלוקח סימנים בדבר שהסברא מכרעת שהם מורים 

הם שהרי האומר אם ירדו גשמים לא אצא לדרך ואם לאו  נחש שכל עסקי העולם כך תועלת הדבר או נזקו אין זה
אצא אין זה נחש אלא מנהגו של עולם ואליעזר ויהונתן בכיוצא בזה תלו מעשיהם שאליעזר יודע היה שלא היו 

יה עד מזווגין אשה ליצחק אלא הוגנת לו לפיכך לקח סימן לעצמו שאם תהא כל כך נאה במעשיה ושלימה במדות



שכשיאמר לה הגמיאיני נא מעט מים תשיבהו ברוח נדיבה גם גמליך אשקה אותה היא שהזמינו מן השמים ליצחק. 
וכן יהונתן שבקש להכות במחנה פלשתים הוא ונושא כליו בלבד לקח סימן זה שאם יאמרו אליו עלו אלינו יהא 

שא כליו יפגעו בהם שכן מנהגו של עולם נראה שהם יראים ממארב ובכיוצא בו בטח יונתן בגבורתו שהוא ונו
ששנים או שלשה אבירי לב יניסו הרבה מן המופחדים ואם יאמרו דומו עד הגיענו אליכם יראה מדבריהם שאינם 
מתפחדים ובכיוצא בזה לא היה ראוי ליהונתן שימסור עצמו לסכנה וכל כיוצא בזה מנהגו של עולם הוא. וכי מייתי 

 ...ק שכל נחש שהוא מהדברים שאסרה תורה שאין הסברא מכרעת בהן לה בגמרא לענין איסור ה"
 

  חידושי הר"ן על חולין צה:( 25
וכך נראה לי בתירוצן של דברים שהנחש שאסרה תורה הוא התולה את דבריו בסימן שאין הסברא נותנת שיהא  

פ' ד' מיתות )ס"ה ב'( שאלו בהם גורם תועלת לדבר או נזק כגון פתו נפל מידו וצבי הפסיק לו בדרך כדאיתא ב
וכיוצא בהם הם מדרכי האמורי, אבל הלוקח סימנין בדבר שהסברא נודעת שהן מורין תועלת הדבר או נזקו אין זה 
נחש שכל עסקי העולם כך הם שהרי האומר שאם ירדו גשמים לא אצא לדרך ואם לאו אצא לדרך אין זה נחש אלא 

נתן בן שאול וכיוצא מזה תלו מעשיהם שאליעזר יודע היה שלא היו מנהגו של עולם, ואליעזר עבד אברהם ויו
מזווגין אשה ליצחק אבינו אלא הוגנת לו ולפיכך לקח סימן לעצמו שאם תהא כל כך נאה במעשי' ושלמה במדותיה 
עד שכשיאמר לה הגמיאני מעט מים תשיבנו ברוח נדיבה שתה וגם גמליך אשקה אותה היא שהזמינו מן השמים 

וכן יונתן בן שאול שבקש להכות במחנה פלשתים הוא ונושא כליו בלבד לקח זה סימן לעצמו שאם יאמרו  ליצחק,
עלו אלינו יהא נראה שהם יראים ממארב ובכיוצא בזה בטח יונתן בגבורתו שהוא ונושא כליו יפגעו בהם שכן מנהגו 

ומו עד הגענו אליכם יראה מדבריהם של עולם ששנים או שלשה אבירי לב יניסו הרבה מן המפחדים ואם יאמרו ד
שאינם מתפחדים ובכיוצא בזה לא היה ראוי ליונתן בן שאול שימסור עצמו לסכנה וכל כיוצא בזה מנהגו של עולם 

 הוא,
 

 ג, דשולחן ערוך, יורה דעה קעט:( 26
 שועל או מימינו חשנ שעבר או בדרך הפסיקו שצבי או מאחורי לי קורא בני או מידי מקלי או מפי נפלה פתי האומר

במלאכה וכן המנחשים  להתחיל שלא או לדרך לצאת שלא ניחוש ממנו עושה מאלו אחד לו שאירע ולמי משמאלו
 בחולדה ובעופות ובכוכבים

 והר״ד טור) יהונתן או אברהם עבד אליעזר שעשה כמו לעתיד שיבא בדבר סימן לו לעשות מותר דאדם י״א ... הגה
 (וסמ״ג ״םרמב) אוסרין ויש( קמחי

 
   על פסוק לז  לז ופירוש רש"י-שמואל א' יז:לד( 27

ֶאת-ַויֹאֶמר ָדִוד ֶאל ָאִביו ַבצֹאן ּוָבא ָהֲאִרי וְּ ָך לְּ דְּ ִהִכִתיו -ָׁשאּול ֹרֶעה ָהָיה ַעבְּ ָיָצאִתי ַאֲחָריו וְּ ה ֵמָהֵעֶדר: וְּ א ֹשֶ ָנֹשָ ַהדֹוב וְּ
ֶהחֱ  ִּתי ִמִפיו ַוָיָקם ָעַלי וְּ ִהַצלְּ ִהִכִתיו ַוֲהִמיִּתיו: ַגם ֶאתוְּ ָקנֹו וְּ ִּתי ִבזְּ ִּתי ֶהָעֵרל -ָהֲאִרי ַגם-ַזקְּ ִלׁשְּ ָהָיה ַהפְּ ֶדָך וְּ ַהדֹוב ִהָכה ַעבְּ

ֹכת ֱאֹל ַאַחד ֵמֶהם ִכי ֵחֵרף ַמַערְּ הּוא ַיִציֵלִני ִמַיד ֲאֶׁשר ִהִצַלִני ִמַיד ָהֲאִרי ּוִמַיד ַהֹדב  ד'ָדִוד ים ַחִיים:  ַויֹאֶמר ִק ַהֶזה כְּ
ִּתי ַהֶזה ִלׁשְּ ֶיה ִעָמְך: ד'ָדִוד ֵלְך ו-ַויֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל  ַהפְּ  ִיהְּ

יודע אני שלא לחנם נזדמן לי הדבר ההוא, אלא שלעתיד אני בא לידי כיוצא בה לתשועת  - ה' אשר הצילני מיד הארי

לדבר, דוד ומרדכי, שנאמר )אסתר ם רמז, וחשו להשכיל ישראל, ואסמוך עליה ואצא. וזה אחד משני צדיקים שנתן לה

יא(: ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר וגו', אמר: לא לחנם עלתה בצדקת זו שנתפסה במשכב הערל הזה, אלא :ב

 שעתידה היא לעמוד לישראל ביום צרה:
 

 אסתר ב:יא ( 28
ָכל ֵני ֲחצַ -ּובְּ ַהֵלְך ִלפְּ ַכי ִמתְּ דֳּ ֵּתר ּוַמה-ַהָנִׁשים ָלַדַעת ֶאת-ר ֵביתיֹום ָויֹום ָמרְּ לֹום ֶאסְּ ה ָבּה:-ׁשְּ  ֵיָעֹשֶ

 
 משלי ג:ו( 29

ָכל ָרֶכיָך-בְּ הּוא ָדֵעהּו דְּ ַיֵשר וְּ ֹחֶתיָך יְּ  :ֹארְּ
 

 פרי צדיק, נשא יג( 30
כידוע וכן כל עניני המעשים אשר יארע לפני האדם בהזדמן המה רמיזות מלעילא שיקח לו מהם רמיזא דחכמתא 

מהרבי ר' זושא זצ"ל שהלך בדרך ונזדמן שנפל לערל אחד עגלה עם שחת )הנקרא הא( וביקש ממנו שיעזרו להקימו 
והשיב שאינו יכול. אמר לו הערל יכול אתה אבל אינך רוצה אמר הרבי ר' זושא לעצמו שמע מה אומר לרמז על ה' 

הענינים שנזדמן לפני עיני האדם המה רק לרמזים  תתאה שנפלה וביכלתי להקימה ואינני רוצה. וכמו כן המה כל
 באמרם כי האישים האלה הם מלאכים, שלא על חנם היה כל הסיפור הזה, להודיענו כי עצת ה׳ היא תקום: לפניו.

 

 
 
 



 מהדורא קמא סימן נד  -ספר ליקוטי מוהר"ן  (31
ֵצם ֱאֹלקּותֹו ֵמֵאין סֹוף ַעד ֵאין ַצמְּ ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא מְּ ִמין  וְּ ִמי ֶׁשעֹוֵמד ָעָליו, ּוַמזְּ ָכז ֶׁשל עֹוָלם ַהַגׁשְּ ֻקַדת ַהֶמרְּ ִלית. ַעד נְּ ַּתכְּ

זֹאת ַהמַ  ִביׁש לֹו בְּ ִפי ַהָמקֹום. ּוַמלְּ ִפי ָהָאָדם ּולְּ ִפי ַהיֹום ּולְּ ה, לְּ ָכל ָאָדם ַמֲחָׁשָבה ִדבּור ּוַמֲעֹשֶ ה לֹו לְּ ֲחָׁשָבה ִדבּור ּוַמֲעֹשֶ
ִמ  הָ ֶׁשַמזְּ ִדיל ִביָנתֹו, ּולְּ ַהגְּ ּתֹו ָבֶזה, ּולְּ ַהֲעִמיק ַמֲחַׁשבְּ ֵכן ָצִריְך לְּ בֹו ַלֲעבֹוָדתֹו. בְּ ָקרְּ ֵדי לְּ ָמִזים כְּ ִמיזֹות ין לֹו רְּ ִבין ַמהּו ָהרְּ

ִמין לֹו הַ  ה ֶׁשל ֶזה ַהיֹום, ֶׁשִהזְּ זֹאת ַהַמֲחָׁשָבה ִדבּור ּוַמֲעֹשֶ ֻלָבׁש בְּ ָרִטיּות, ֶׁשמְּ ָבַרְךִבפְּ ַוֲאִפלּו ִמי ֶׁשיֹוֵדַע ּוֵמִבין ָבֶזה,  ...ֵשם ִיתְּ
ָבַרְך  ַרֵמז לֹו ַהֵשם ִיתְּ ָמִזים ֶׁשמְּ ָהִבין ָהרְּ נּו ֶׁשזֹוֶכה לְּ ָכל ָדָברַהיְּ ֵקי בְּ ִעסְּ נּו ֶׁשַיֲעֹסק ַרק בְּ ֶצה ַלֲעֹסק ַרק ָבֶזה, ַהיְּ ִאם ֵכן ִירְּ . וְּ

ַרֵמז ָבֶהם. ַאְך ָהעֹוָלם ַהֶזה, ֵמַאַחר  ָבַרְך מְּ ָמִזים ֶׁשַהֵשם ִיתְּ ֶיה לֹו ֶׁשהּוא ֵמִבין ָהרְּ ֶבֱאֶמת ֵאינֹו ֵכן, ִכי ָצִריְך ָהָאָדם ֶׁשִיהְּ
ַּתֵפק ִמֶזה ָהעֹוָלם ִהסְּ קּות, לְּ ַּתפְּ ֶהָחָכם ֶׁשֵיׁש לֹו ֹמַח ָגדֹול, ַעד ֶׁשיָ ...ִהסְּ נּו, ֶׁשֲאִפלּו ַהַצִדיק וְּ ָמִזים ַהיְּ ָהִבין ֶאת ָהרְּ כֹול לְּ

ֵקי ֹחל.  ִעסְּ ָכל יֹום, ֲאִפלּו בְּ ָכל ָדָבר בְּ ַרֵמז לֹו בְּ ָבַרְך מְּ ֵקי ָהעֹוָלם ֲאָבל ֶבֱאֶמת ֵאינֹו ֵכן,  ...ֶׁשַהֵשם ִיתְּ ִעסְּ בֹות בְּ ַהרְּ ִכי ָאסּור לְּ
ָמִזים ִמי ֶׁשיֹוֵדַע ּוֵמִבין ָהרְּ ָמִזים ....ַהַנ"ל ַהֶזה, ֲאִפלּו לְּ ָהִבין ָהרְּ ָכל ֶזה, לְּ ַהֲעִמיק בְּ ֶכל לְּ  ַוֲהמֹון ַעם, ֶׁשֵאין ָלֶהם ֶזה ַהֹשֵ

 ...ַכַנ"ל
 

 ( ליקוטי מהר"ן קפז32
נּו ֶׁשהּוא ֶחֶסד ָגדֹול ֵמֵאת ַהֵשם  ִהִלים ס"ב(, ַהיְּ ַמֲעֵשהּו )ּתְּ ִאיׁש כְּ ַׁשֵלם לְּ ָך ה' ַהָחֶסד ִכי ַאָּתה ּתְּ בָ ּולְּ ַׁשֵלם ַרְך ֶׁשהּוא ִיתְּ מְּ

ֶנֶגד ִמָדה ָאָדם ִמָדה כְּ ֵדי  -, ֶׁשַעל לְּ ׁשּוָבה, ַאְך ַדע,  -יְּ ָלׁשּוב ִבתְּ א ֶׁשָפַגם בֹו וְּ ֵליַדע ַהֵחטְּ ַמֲעָשיו וְּ ֵפׁש בְּ ַפׁשְּ ֶזה הּוא ֵמִבין לְּ
ִמָדהֶׁשִעַקר ַמה  ָבַרְך ִמָדה בְּ ַׁשֵלם ַהֵשם ִיתְּ  ...ֶשמְּ

 
 סנהדרין צ. (33

 .מדה כנגד מדה הוא ברוך הקדוש של מדותיו שכל
 

 ( מדרש בראשית רבה ט:יא34
 מתחלת יוסי ר׳ בשם הונא רבי בטלה לא מדה כנגד מדה בטלו המדות כל אבא בר שמעון רבי בשם סימון רבי אמר

 טוב מאד זו מדה טובה:ברייתו של עולם צפה הקב״ה שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו לפיכך אמרו חכמים והנה 
 

 ( ליקוטי מהר"ן נד:ב, ליקוטי עצות, דרך זכרון35
כָ ... ָבַרְך בְּ ַרֵמז לֹו ַהֵשם ִיתְּ ָמִזים ֶׁשמְּ ָהִבין ָהרְּ נּו ֶׁשזֹוֶכה לְּ נּו, ֶׁשֲאִפלּו ַהַצִדיק ...ל ָדָברַוֲאִפלּו ִמי ֶׁשיֹוֵדַע ּוֵמִבין ָבֶזה, ַהיְּ ]ַהיְּ

ֶהָחָכם ֶׁשיֵ  ָכל יֹום, אֲ וְּ ָכל ָדָבר בְּ ַרֵמז לֹו בְּ ָבַרְך מְּ ָמִזים ֶׁשַהֵשם ִיתְּ ָהִבין ֶאת ָהרְּ ֵקי ֹחל. ׁש לֹו ֹמַח ָגדֹול, ַעד ֶׁשָיכֹול לְּ ִעסְּ ִפלּו בְּ
ֵקי ָהעֹוָלם ַהֶזהֲאָבל ֶבֱאֶמת ֵאינֹו ֵכן,  ... ִעסְּ בֹות בְּ ַהרְּ ִמי ֶׁשיֹודֵ ִכי ָאסּור לְּ ָמִזים ַהַנ"ל., ֲאִפלּו לְּ  ַע ּוֵמִבין ָהרְּ
דהינו שיגדיל דעתו בכל מחשבה, דבור ומעשה, שהשם יתברך מזמין לו בכל יום. להבין מהם הרמזים, שהשם ...

יתברך מרמז לו על ידם להתקרב אליו. כי השם יתברך מצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית ומרמז לו רמזים 
ין לו באותו היום. וצריך האדם להגדיל דעתו בזה לזכר בשם יתברך על ידי כל בכל יום על ידי כל הדברים, שמזמ

מחשבה דבור ומעשה שהשם יתברך מזמין לו בכל יום, ולהבין מהם הרמזים להתקרב אליו. אך ההגדלת הדעת 
 צריך להיות במדה וכו', עין דעת אות ל"ו ל"ז )נד, ב'(:

 
 עא כז:חשוקי חמד )הרב זילברשטיין( על בבא מצי( 36

שאלה ערב יציאת ראובן לחו"ל לצורך עסקיו הניח את כרטיס הטיסה באחת המגירות בלילה לפתע באופן לא רגיל 
ולמרבה הפלא הנזק הסתכם רק בשריפת אחת המגירות והיתה זו  ...הבחינו בני הבית בדליקה באחד החדרים 

ובבה שהאש תאחז דוקא בכרטיס טיפה המגירה שבה היה הכרטיס טיסה חבך ראובן בדעתו שהואיל וההשגחה ס
 אולי אות היא משמיא שעליו 

זה שהכרטיס נשרף הרי זה הסברא  םולפי זה בעניננו יש להסתפק הא ...להימנע מלטוס האם יש לו לחשוש לזה
מכרעת שהוא תועלת הדבר או שיותר נחשב לדבר רחוק ואין הסברא מכרעת שהוא מורה על איזה דבר וכן נראה 

כרטיס טיסה נשרפה בצורה פלאית ויש לו חרדה מותר להיות בשב ואל תעשה ולא לנסוע ובלבד שלא אולם אם ה
 .יאמר אמנע מנסיעה משום הכי כדברי הט"ז אבל אם כבר שאל את הרב חייב הרב לומר לו לנסוע

 
 ספר "ברכי נפשי" של הרב זילברשטיין על בראשת מד:טו( 37
היה צריך לעבור ניתוח, ובית שילד מעשה שהיה במרן הגרא"מ שך זצ"ל. מעשה שהיה לנו, ניבדל לחיים, עם ...

החולים קבע לו תור ביום ראשון. והנה, במוצאי שבת שלפני הניתוח, עולה חומו של הילד לדרגה כזו שבית החולים 
הבאה, הניתוח נידחה ליום ראשון שלאחר מכן. בינתיים יורד החום, אבל במוצאי השבת  סירב לעשות את הניתוח.

חוזרת שוב התמונה על עצמה, והילד נתקף בחום...הניתוח נידחה שוב, ונקבע ליום ראשון הבא. ושוב, במוצאי 
חזר על עצמו בפעם הרביעית, לא הלכו כבר ההורים לבית החולים, אלא הגיעו  כשהסיפורשבת מקבל הילד חום...

. לקחתי את אבי הילד אל מרן הגרא"מ שך תוח?אלינו, ושאלו האם אין כאן אות משמים שלא צריך לעשות את הני
גדולי הרופאים יעצו ' ', השיב האב.בודאי' שאל ראש הישיבה את האבא. -? 'האם הרופאים אמרו שצריך לנתח'

ניחוש', פסק מרן ראש הישיבה זצ"ל; 'אם הרופאים אומרים אתם עוברים על איסור .'אם כן 'לנתח את הילד
ולים לומר שמפני שהחום עולה כל פעם לא נעשה את הניתוח?! אסור לומר כך, וצריך לעשות ניתוח, כיצד אנחנו יכ



ראש הישיבה בירך את הילד, והניתוח אכן עבר בהצלחה  לעשות את הניתוח, והשי"ת יעזור שהכל יעבור בשלום'.
 מרובה, ועל הצד היותר טוב.

 
 


